Zakončení školního roku 2015/2016

proběhlo ve slavnostní náladě ve čtvrtek 30. června na Skalce v Lubné poté, co ve třídách učitelé
rozdali žákům vysvědčení. Odměňovalo se za výsledky školní práce, děkovalo, zpívalo, loučilo,
bilancovalo ....... zkrátka proběhlo vše, co na slavnostních zakončeních probíhat má. A pak nastaly
vytoužené prázdniny!

Nashledanou 1. září :-)
Fotky k nahlédnutí: www.fotolubna.rajce.net

Branný den

Jak žáci prvního i druhého stupně prožili poslední školní úterý? Opět v pohybu! V areálu
sebranického koupaliště a jeho okolí proběhl 28. června branný den. Jednotlivé třídy se rozdělily na
čtyř- až pětičlenná družstva a ta absolvovala trasu s osmi různými stanovišti. Na nich pak žáci
deváté třídy dohlíželi na plnění úkolů s brannou tematikou. Např. střelba ze vzduchovky na cíl, hod
granátem, orientace na mapě a v prostoru, zásady první pomoci či odhad vzdálenosti. Jak se dětem
dařilo úkoly plnit, můžete vidět na fotografiích na www.fotolubna.rajce.net .

Základní škola podpořila Konto bariéry

Projekt Nadace Charty 77 je první a dosud kontinuální sbírka, která funguje od roku 1992 s více
než desetitisíci dárci. O bariéře jsem se dozvěděl díky profilu Gabriely Koukalové, vítězce SP v
biatlonu 2015/2016. Začal jsem vyhledávat informace, jak na to. Informace jsem předal ve škole a
začali se ke mně přidávat další zájemci.
My jsme pomáhali koupením klaunovského nosu, protože konto má motto ,, Pomáhej (s)
humorem.“ Klaunovský nos stál 50 Kč + 5 Kč poštovné, které jsem nakonec vracel. Celkem se
koupilo 71 nosů, a tím jsme přispěli nemocnému Péťovi 3 550 Kč. Jako dík nepřišli pouze nosy, ale
i další předměty s motivem Konta Bariéry – placky, stojánky na pohlednici či na fotografii a
usměvavého klauna ve formě špendlíku. Nakonec jsme se vyfotili a natočili krátké video, které
můžete najít na stránkách školy ZDE. Děkuji všem dárcům, pedagogům, kteří žáky uvolnili z
hodiny kvůli natáčení videa, paní ředitelce za schválení této akce a Janu Renzovi za střih videa.
Martin Břeň, žák 9. třídy

Byli jsme se podívat
aneb "a ta kráva mléko dává..." První třída zašla na návštěvu do kravína ve zdejším zemědělském
družstvu. Provázel nás dokonce předseda, ing. Jílek.

Nejlákavější jsou samozřejmě telátka a vidět právě narozené, jak se pokouší postavit na nohy, to
je velký zážitek. Dokonce jsme maličkému telátku zatleskali. Fotografie si prohlédněte ZDE.

Jak se třídí odpady
4. a 5. třída se podívala na vlastní oči, na vlastní nos i ruce na třídění odpadů. Opravdu to není
skvělé povolání, stát u linky a rozdělovat to, co pohodlní lidé vhodí do nesprávného kontejneru.

Jak strašně důležitá to je věc, si spousta lidí vůbec neuvědomuje. Jen plastů je na našem okrese
vytříděno přes 1000 tun za rok.
Snímky najdete TADY.

Branný den

Jak žáci prvního i druhého stupně prožili poslední školní úterý? Opět v pohybu! V areálu
sebranického koupaliště a jeho okolí proběhl 28. června branný den. Jednotlivé třídy se rozdělily na
čtyř- až pětičlenná družstva a ta absolvovala trasu s osmi různými stanovišti. Na nich pak žáci
deváté třídy dohlíželi na plnění úkolů s brannou tematikou. Např. střelba ze vzduchovky na cíl, hod
granátem, orientace na mapě a v prostoru, zásady první pomoci či odhad vzdálenosti. Jak se dětem
dařilo úkoly plnit, můžete vidět na fotografiích na www.fotolubna.rajce.net a také TADY, nebo
ZDE.

Projektový den na druhém stupni

Ve středu 22. června proběhl na druhém stupni projektový den ve znamení vody - krásné, nutné,
ale i zrádné. Žáci 6. - 9. třídy si na tento den připravili vše, co se vody týká - prezentace o světovém
vodstvu, řekách u nás, nejzajímavějších vodních plochách, nejvyšších vodopádech, ... Zkrátka
spoustu informací. A ty potom doplnili o nejrůznější doplňovačky, hádanky nebo křížovky, ve
kterých si posluchači ověřili, co všechno si z prezentací zapamatovali. Na závěr pak vodu výtvarně
zpracovali ve všech jejích podobách. Pár snímků je k nahlédnutí na adrese www.fotolubna.rajce.net.

Olympijské hrátky

Tak jako tradičně, uspořádala odcházející pátá třída pro mladší ročníky na I. stupni v Sebranicích
zajímavé klání. Letos si páťáci zvolili téma olympiády.
Jak se vyrovnali s kompetencemi a zvládli organizaci, i jak si soutěžící vedli, se můžete podívat na
snímcích.

Divadlo Slunečnice
V pondělí 27. června zavítalo do Lubné hudební divadlo Slunečnice z Brna a přivezlo s sebou dva
zajímavé programy pro žáky prvního i druhého stupně. Žáci si tak zpestřili poslední dny letošního
školního roku.
S diváky 1. až 5. třídy absolvovali na jevišti pohádkoví hrdinové spoustu nejoblíběnějších písní z
filmových pohádek. Mnozí žáci v hledišti si notovali s nimi.

Snímky najdete TADY, nebo ještě ZDE.
Pro 6. - 9. ročník si zpěváci připravili mix nejoblíbenějších hitů poslední doby a někteří z žáků se
dokonce do programu aktivně zapojili.

Nálada byla výborná. Ostatně sami můžete posoudit ve fotogalerii na adrese
www.fotolubna.rajce.net.

Sportovní legrácky v Lubné

Žáci 9. třídy připravili pro ty ostatní sadu rozmanitých úkolů, snad aby je na rozloučenou
pobavili. Na jednotlivých stanovištích si žáci 5. až 8. třídybuď zadováděli, nebo se trápili. No jen se
podívejte. A tady naleznete VIDEA.

Příroda v živém přenosu z první třídy
Prvňáčci si nejprve vyzkoušeli "zrodit" nový život, tedy zasadit semínka a pozorovat, co se děje.
Každé ráno se běželi podívat, jaký pokrok uvidí.
Dalším pokusem bylo množení rostlin muškátu a jejich sázení do květináčů.
A že musíme rostlinky rozeznat od plevelů a vybrat ty potřebné, to si zkoušeli v hodinách prvouky s
opravdovými květy a rostlinami. A dobře se jim vedlo.
Podívejte se na soubor fotografií TADY.

Lidské tělo ve ŠD

Měsíc červen byl ve školní družině zaměřen na člověka-lidské tělo. Nejprve jsme si o člověku a
těle povídali, potom jsme ho kreslili. Zpracovali jsme lidské orgány a kostru člověka. Jak nám to šlo
se můžete podívat zde.

Geomag

tohle záhadné slovo již někteří znají. Jméno patří zajímavé stavebnici, která není spojována
žádnými sponami, šrouby nebo podobně, ale drží na principu velmi silných magnetů. Naši žáci s ní
rádi manipulují a proto vždy využijeme příležitosti si s ní pohrát. Tak si ji užili sebraničtí žáci v
úterý 21. 6. 2016.
Podobně jako ve třídě a v životě bylo zde vidět, jak používají děti různé strategie chování. Malý
vzorový přehled reakcí...
Někteří se nadšeně pustí do stavby a mají tvůrčích nápadů na rozdávání, jiní nerozhodně hledají
někoho, ke komu by se připojili, a jiní postávají a čekají, až někdo rozhodne za ně, protože na to
nejsou zvyklí.
Ti úspěšní se obvykle spojují spontánně do týmů, nepřou se, rychle si vyberou, shodnou se a
rozdělí si činnost. Těch moc není, zato toho zvládnou hodně. Pak je tu velká skupina individualistů,
kteří se na nikoho neohlížejí, snaží se získat díly stavebnice pro sebe, hašteří se, prosazují si svou
představu bez spolupráce a pak si každý staví sám. Dost často končí bez výsledku, protože
zjistí pošetilost nápadu, velkou pracnost, nedostatek vůle a trpělivosti, nebo si prostě s třetím
rozměrem neporadí (na podlaze jen vytvoří obrys). A nakonec je tu skupina dětí, které posedávají a
polehávají. Nedělají nic. Část jich (diváci) zcela mlčí a odmítají činnost, část (kritici) hlasitě
"kibicuje", nesouhlasí, a proto také nedělá nic.

Přehlídka potěšení a úspěšných prací ovšem byla široká a vy se můžete podívat na další snímky
TADY.

Rozumbrádkové ve školní družině?

21.6.2016 navštívili ŠD Rozumbrádkové. Inspirovali jsme se knihou Rozumbrádkové od pana
Fišera. Do vlasů jsme si vplétali, stejně jako oni korálky a peříčka. Ta nám měla pomoct při řešení
různých hlavolamů a rébusů. Jak to vypadalo, se můžete podívat zde.

BYOD
hmm, nejste si jisti, co to je?

Tak to je použití mobilů a jiných přenosných zařízení ve výuce. Ano, žáci si mohli vytáhnout své
miláčky a při hodině je zapnout, pracovat, odpovídat, atd. V provizorních podmínkách to vždy
neproběhlo hladce, ale že to bylo vítané zpestření není pochyb.
Tady několik snímků.

Titanic ...

byla luxusní loď se smutným osudem. Vše jsme věděli, ale i na vlastní oči viděli v pondělí 20.
června. Toho dne jsme se totiž vydali do Prahy na výstavu o krátké historii největšího parníku své
doby a osudech jeho pasažérů. Výletu do Letňan, kde výstava probíhala, se zúčastnila většina žáků
druhého stupně. Pár snímků je k nahlédnutí na www.fotolubna.rajce.net

První, druhá a třetí měla hezké počasí i výlet
ano, také byli na výletě v Šiklově mlýně a užili si to.

Na další snímky se podívejte sem a dále zde.

Ze Sněžky pěšky
dolů sešla třída 4. a pátá dne 16. 6. 2016 na svém školním výletě. Nejprve žáci vyjeli novou 6místnou kabinkovou lanovkou až na vrchol. To zhoupnutí a prudké stoupání byl zážitek.Foukal
ledový vítr, přes vrchol se valila mlha, mraky a sychrovina, to dobře nevyhlíželo. Když jsme se
shromáždili na vrcholu, vyčasilo se a vyjasnilo. Do údolí jsme sešli po modré turistické Obřím
dolem. A bylo to fajn.

Zde a trochu tady uvidíte fotografie z výpravy.

Výlet deváté třídy

A jak se měla, a co všechno podnikala na výletě devátá třída v Květné a okolí, si můžete
prohlédnout na fotkách na známé adrese - www.fotolubna.rajce.net

Evakuace?

rozpustilé hraní s obsahem evakuačního zavazadla zkoušela čtyřka.

Pár snímků tady.

Dětský den Mikroregionu – Desinka
Dne 3. června 2016 se žáci naší školy zúčastnili velmi pěkně uspořádaného Dětského dne
Mikroregion– Desinka v Mladočově, který tentokrát měla na starosti obec Poříčí. Většina
soutěžních disciplín byla zaměřena na prověření sportovní zdatnosti dětí a podporovala týmového
ducha.
Možná i proto naši žáci dosáhli zdařilých výsledků. Ti, kteří bydlí v Sebranicích, se v kategorii
mladších (1. – 5. třída) umístili na výborném 2. místě a v kategorii starších (6. – 9. třída) dokonce
stanuli na příčce nejvyšší. Žáci z Lubné se v mladší kategorii svého úkolu zhostili také velmi dobře
a obsadili vynikající 3. místo. Žáci ze starší kategorie skončili na ne příliš populárním 4. místě.

Vzhledem k tomu, že se akce zúčastnily školy ze 13 obcí, nezbývá nám nic jiného, než našim
žákům za vynikající reprezentaci poblahopřát!

Výlet sedmé třídy

Letos se sedmá třída vydala na školní výlet na Vysočinu. Ubytovala se ve Svratouchu v chatové
osadě Naděje a k hlavnímu programu patřila pěší túra na nejvyšší vrchol Žďárských vrchů - Devět
skal. Počasí dětem přálo pouze první den. Druhý den se ochladilo a pršelo, avšak úsměv z tváře
nikomu nezmizel. Fotografie jsou k dispozici na www.fotolubna. rajce.net

Den dětí ve ŠD

Pro děti jsme ve ŠD připravili ke dni dětí program. Nejprve jsme byli venku a hráli hry jako
kroket, fotbal, badminton a házeli si s létajícím talířem. Nechyběly ani různé pohybové hry. V
pátek 2.6. jsme s dětmi zavítali do sebranického kina na film Ledová sezóna, ke kterému jsme jim
připravili popcorn. Film se dětem velmi líbil a doufají, že kino opět brzy navštívíme. Fotogalerie.

Cestujeme po Irsku

ve školní družině jsme v květnu virtuálně navštívili zelený ostrov. Ano, bylo to IRSKO. Děti se
seznámily s kulturou, tradicemi, ochutnaly irská jídla, zatančily si lidový tanec a dokonce hnětly
pravé irské kříže. Tady uvidíte sadu fotografií a zde zase VIDEA.

Ovoce a zeleniny není nikdy dost

Víte, že Češi jsou jedni z nejtlustších v Evropě?
Z poznatků lékařů, z hodin prvouky, přírodovědy, ze svačin i dalších zdrojů vychází zřetelně
najevo, že naše nejmladší generace téměř nejí pravidelně ovoce a dokonce právě zelenině se
vyhýbá. A také jsme v Evropě na posledních místech. Při jakékoliv příležitosti, při návštěvě města,
před vyučováním i po něm vyhledávají děti nejbližší obchody s tak populárními pochutinami jako
je Coca cola, brambůrky, hamburgery, hranolky, sladkostmi všeho druhu a "užívají si".
Škola dělá, co může, ale největší váhu nesou rodiče. Ministerstvo školství se dokonce snaží
chránit děti třeba tím, že nyní přímo zakazuje prodej sladkostí i smažených pochoutek ve škole.
Ve škole se sice žáci učí o zásadách správného stravování, ale děti se jimi stejně neřídí. Něco tedy
není dobře.
Proto jsme v rámci projektu Ovoce do škol velmi uvítali možnost nechat všechny žáky ochutnat
velké množství druhů zelenin i ovoce. Každý tedy ochutnal kromě běžné i ty netradiční druhy, třeba
spoustu druhů ředkve, salátů, několik druhů zelí, vodnici, fenykl, ale dokonce i KAKTUS !
Navštivte naši fotogalerii a tady také.

Úspěch v dějepisné soutěži o Karlu IV.

Ve středu 1. června se ve Východočeském muzeu v Pardubicích konalo závěrečné kolo dějepisné
soutěže s názvem "Lucemburkové na českém trůně". Tohoto historického kvízu se zúčastnil i tým
pěti žáků druhého stupně naší školy. V první části soutěže, která proběhla v březnu a dubnu a byla
založena na písemných úkolech, pracovalo v týmu 10 žáků. V Pardubicích naši školu potom
reprezentovalo 5 žáků - Bára Košňarová a Jirka Šturc ze sedmé třídy, Vendula Boštíková z osmé
třídy a Martin Břeň a Jakub Večeře ze třídy deváté. V Pardubicích bojovalo sedm nejlepších
družstev ze základního kola a naše družstvo získalo krásné druhé místo!!! Všem účastníkům
gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci naší školy. Fotky (nejen) ze soutěžního klání
jsou k nahlédnutí na adrese www.fotolubna.rajce.net.

Hurá do divadla
Ale je to ANGLICKY !

V úterý 31.5. 2016 osmá a devátá třída shlédla krásné divadelní představení v anglickém jazyce,
které se odehrálo v Litomyšli v Lidovém domě. Jmenovalo se Peter Black. Další snímky uvidíte
ZDE.

Výlet šesté třídy

Pomalu se stává tradicí, že cílem školního výletu každé třídy druhého stupně se alespoň jednou
stává Potštejn. Navštívili jej i letošní šesťáci. Není divu, je to velmi pěkné místo - krásná příroda,
starobylý hrad, pěkný barokní zámek, kemp s moderním bazénem ... Děti si dvoudenní výlet řádně
užily. Posuďte sami: www.fotolubna.rajce.net.

Pasování na čtenáře
V úterý 31. 5. 2016 si prvňáci prožili cestování linkovým autobusem do Litomyšle. Každý si
SÁM zakoupil svoji vlastní jízdenku. Jeli jsme na rytířskou slavnost. Bylo to Pasování čtenářů,
protože už všichni opravdu umíme číst.

Využili jsme také volné chvíle k návštěvě městského muzea, kde nás nejvíce bavily domečky.
Sledujte na fotografiích.

Čtvrtá třída - Karel IV.

Ve čtvrtek 26. 5. navštívila 4. třída Litomyšl. Žáci zavítali do Městské knihovny a muzea.
Fotografie můžete prohlížet TADY.

Družina - Sochy z Rapa Nui

V květnu jsme si s dětmi povídali o Velikonočním ostrově (Rapa Nui). Tvořili jsme mapu
kontinentů, vyznačovali polohu ostrova a vymýšleli, proč jsou asi na tomto ostrově sochy. Téma
jsme zakončili výrobou soch z Rapa Nui ze slaného těsta. Jak to vypadalo se můžete podívat také
TADY.

Školní výlet 8. třídy do Letohradu

Osmá třída letos sezonu školních výletů zahájila. Podívejte se, jak se jí v Letohradě 24. - 25.
května líbilo sledování tréninku biatlonistů a jak se žákům dařilo vlastnoručně vyrobit knihu:
www.fotolubna.rajce.net.

Návštěva litomyšlského muzea
Ve středu 25. května navštívili žáci šesté a sedmé třídy litomyšlské muzeum a zhlédli výstavu
nazvanou „Unikáty z doby Karla IV.“ Tato ojedinělá výstava přiblížila dětem období, v němž
vzniklo v Litomyšli biskupství a představila řadu zajímavých exponátů včetně několika
zachovalých úředních listin a na základě antropologického výzkumu sestavenou podobiznu
středověkého Litomyšlana.

Několik snímků z návštěvy muzea naleznete na www.fotolubna.rajce.net .

Dopravní výchova ve třetí

23.5. 2016 se děti ze třetí třídy vypravily do Poličky za dopravní výchovou. Děti si vyzkoušely
roli řidičů v kárkách, nebo pozici cyklisty. Pokud udělaly dopravní přestupek, musely zaplatit
pokutu - 5 dřepů. Dopravní výchova byla zakončena vyřazovací soutěží. Na fotky se můžete
podívat ZDE.

Čteme v jazykovce

Žáci z první třídy využívají naši jazykovou učebnu zcela jinak. Trénují tam čtení, a česky. Dnes
dostali text O myšce, která se topila a úkolem bylo nejen text přečíst, ale i vyhledat odpovědi.
Většina z nich to zvládla skvěle.Podívejte.

3.Třída Karel IV.

18.5.2016 se děti ze 3. třídy vypravily do Litomyšle do muzea. Zde viděly unikáty z doby Karla
IV. Program byl zakončen videem, které odkrývalo tajemství litomyšlana, jehož lebka byla v
Litomyšli nalezena. Na fotky se můžete podívat zde.

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů

Ve středu 18. května se ve Svitavách konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů.
Naši školu reprezentovala dvě družstva složená z vítězů školního kola.. Za kategorii mladší
nastoupili Veronika Jiráňová (5. tř.), Dominika Mastíková (5. tř.), Štěpán Filipi (5. tř.) a Lukáš
Neumeister (6. tř.). Za starší potom Lucka Letáčková (7. tř.), Katka Němcová (7. tř.), Marek
Bartůšek (8. tř.) a Honza Renza (8. tř.). Ve velké konkurenci dalších škol obsadili mladší 6. a starší
8. místo. Fotografie jsou k dispozici na www.fotolubna.rajce.net .

UFO nad Sebranicemi

V Sebranicích bylo 19. května 2016 v 10:20 minut pozorováno UFO, nebo-li neidentïfikovatelný
létající předmět. Zachytila ho naše kamera v bleskovém snímku. Proto nám jistě prominete jeho
sníženou kvalitu.
Naštěstí bylo UFO po chvíli identifikováno, i když ho přímo nikdo neznal. Byl to DRON.
Ovládali ho tři "piloti", jeden létal a ovládal samotný stroj, druhý spouštěl a ovládal televizní
kameru a třetí se staral o bezpečnost, podporu atd..Ano, nad Sebranicemi létalo zařízení asi za 200
000Kč, aby natočilo televizní šot o životě ve vesnici. Organizátoři pozvali také dětí z naší školy.
Podívejte se na snímky.

Fandíme

Čtvrtá třída si na přestávky připravila podporu našeho hokejového týmu. Podívejte, jak to
prožívali.

První zprávy o plese školy

Náramně se vydařil, skvěle byl připravený a pomyslná laťka k překonání je po této třídě hodně
vysoko. Bohatý program asi nikoho nezklamal. První neoficiální snímky ZDE.

Mc Donald´s Cup

Ve čtvrtek žáci vybojovali krásné páté místo v okresní soutěži v minikopané - Mc Donald´s Cup
v Moravské Třebové. Určitě to byl velký úspěch, dostat se takto daleko v této soutěži. Děkujeme za
příkladné vedení fotbalového družstva panu Mokrejšovi. Snímky.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území
ORP Litomyšl (tzv. MAP)

Dějepisná soutěž "Lucemburkové na českém
trůně"
U příležitosti 700. výročí narození císaře a krále Karla IV. vyhlásilo Východočeské muzeum
Pardubice dějepisnou soutěž nazvanou "Lucemburkové na českém trůně". Zúčastnilo se jí i
desetičlenné družstvo žáků druhého stupně naší školy. Soutěžící písemně odpověděli na zadané
otázky, splnili speciální úkoly a vše zaslali k posouzení do muzea v Pardubicích. Ze 45 přihlášených
družstev obsadili naši mladí historici 2. místo. Jeden bod je dělil od místa prvního! Prvních 7
družstev se 1. června utká přímo na půdě muzea v historickém kvízu o Karlovi VI.

Další zdařilé umístění fotbalistů v McDonald´s
CUP I. kategorie

V úterý 10. 5. naši nejmladší fotbalisté reprezentovali velmi pěkně naši školu na okresním kole ve
Svitavách. Vybojovali hezké 2. místo.

Poděkování si zaslouží trenér p. Procházka a tito žáci:
z 1. třídy: Štěpán Němec, Martin Němec, Dominik Kopecký a Josef Vopařil
z 2. třídy: Sebastián Klejch, Jakub Bartoš, Tadeáš Glänzner, Martin Svoboda a Vojtěch Procházka
ze 3. třídy: Jakub Vostřel a Jiří Mokrejš
Foto zde

Prezentace

V páté třídě žáci prezentují své zvláštní znalosti nebo zajímavosti. Max Patočka ohromil všechny
perfektními znalostmi zubařiny. Nejenže nám přesně ukázal, jak se opravdu správně zuby čistí, ale
vysvětlil názorně vše o kartáčcích, kazech, náhradách zubů i o povolání zubaře. Tady jsou další
snímky.

Vystoupení na Den matek

Fotografie můžete uvidět ZDE.

Družina - Recyklotvoření

V dubnu jsme si ve družině povídali o ekologickém chování, hráli jsme na toto téma hry
(Ekopolis) a na konci měsíce byla vyhlášena soutěž Recyklotvoření. Za úkol měli děti vytvořit
nějaký další výrobek z toho, co by doma jinak vyhodili. Na fotky se můžete podívat zde.

Na návštěvě u dráteníků

4. třída shlédla v litomyšlském muzeu zajímavou výstavu i ukázky drátenického řemesla. Snímky
tady.

Výsledky sběru papíru
S B Ě R PAP Í R U
Třída

duben 2016

Průměr na žáka

1.
59,5
2.
63,3
3.
50,2
4.
61,8
5.
85,5
6.
75,8
7.
57,6
8.
51,5
9.
60,7
Mateřská škola Lubná
Škola Lubná

Pořadí
6.
3.
9.
4.
1.
2.
7.
8.
5.

Celkem
1 548
1 772
1 004
1 113
1 881
1 515
921
876
1 153
110
1 224

Celkem Kč
3 096,3 544,2 008,2 226,3 762,3 030,1 842,1 752,2 306,220,2 448,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem
13 117
26 234,-

Úprava okolí školy v Lubné

Chceme mít krásnou školu nejen uvnitř, ale i její okolí. Chlapci ze 6. a 7. třídy se proto v rámci
pracovních činností snažili a prostor před školou upravili. Fotky ke zhlédnutí jsou na
www.fotolubna.rajce.net

3. 5. 2016 - znovu úspěch !
Minikopaná - oblastní kolo v Mc Donald´s Cup I.
Tentokrát to byli žáci 1. až 3. třídy, kteří si vybojovali 1. místo: Jiří Mokrejš, Jakub Vostřel, Petr
Vopařil, Martin Svoboda, Vojtěch Procházka, Tadeáš Glänzner, Sebastián Klejch, Jakub Bartoš,
Martin Němec a Štěpán Němec

Poděkování za tyto úspěchy patří bez pochyb trenérům, panu Mokrejšovi a panu Procházkovi.
Hráčům přejeme hodně štěstí v okresním kole. Foto zde

Pořadí:
1. ZŠ Lubná – Sebranice 17: 1 9bodů
2. ZŠ Dolní Újezd 4: 2 6 b
3. ZŠ Zámecká Litomyšl 3: 9 3 b
4. ZŠ Trstěnice 1: 13 0 b

Nejlepší střelci:
8 branek - Mokrejš /Lubná/
6 branek - Glänzner /Lubná/
2 branky - Faltys /Dolní Újezd/

2. 5 . 2016 - úspěch

Minikopaná - oblastní kolo v Mc Donald´s Cup II.
Žáci 4. a 5. třídy dnes vybojovali 1. místo a postupují do okresního kola. Děkujeme panu
Mokrejšovi za výborné vedení naší fotbalové sestavy.

Dopravní výchova úplně nově a jinak, v
družině

V měsíci dubnu si děti v družině povídali o tom, jak se musí chodci chovat v nebezpečném
dopravním provozu, ve vlaku i přírodě. Ale to by nebylo nic zvláštního. Pokud děti zvládly test,
putovaly na virtuální návštěvu brněnského planetária, ale zase tak virtuální to nebylo, podívejte na
fotografie. A dokonce ani o hvězdy nebyly ochuzeny, shlédly krátký film o vesmíru v
trojrozměrném zobrazení.

Školní družina v pátek
29. 4. měla pestrý program. Žáky čekala spousta her i procházka po hezkých místech Sebranic.

V pátek žáci školní družiny trávili čas na vycházce po Sebranicích.

Jaro ve skupinách

V přírodovědě čtvrté třídy jsme zkoumali a pokusničili. Založili jsme si pokusy s probouzením
rostlin na jaře z různých částí jejich těla a studovali jsme stavbu květu. Snímky ze skupin ZDE.

Vyhodnocení školního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů v rámci kategorií
1. kategorie (žáci 5. - 6. tříd nebo narozeni 2004, 2005, 2006)
1. místo: Dominika MASTÍKOVÁ (42 b.)
2. místo: Lukáš NEUMEISTER (45 b.)
3. místo: Štěpán FILIPI (52 b.)

2. kategorie (žáci 7. - 8. tříd nebo narozeni 2000, 2001, 2002, 2003)
1. místo: Marek BARTŮŠEK (27 b.)
2. místo: Jan RENZA (28 b.)

3. místo: Lukáš KUČERA (29 b.)
3. místo: Lucie LETÁČKOVÁ (29 b.)

Nejlepší výsledky
Filip KOTOUČEK - 0 trestných bodů v dopravním testu
Lukáš KUČERA - 4 trestné body v jízdě zručnosti

Jarní sběr papíru probíhal i v Lubné

A jak šlo deváťákům nakládání od ruky, se můžete podívat na www.fotolubna.rajce.net .

Zavaleni papírem, aneb sběr papíru v
Sebranicích

Ano, jen se podívejte, nebylo se kam hnout. Napočítali jsme skoro

7 tun.

Neuvěřitelné, přízemí školní budovy se stalo dočasně nepřístupné protože poslední opozdilci
dovezli sběr ještě ráno před příjezdem dvou kontejnerů na papír. A málem se to nevešlo. Podívejte
se na snímky do naší galerie.

Sběr kamení

Ani letošní osmáky neminula tradiční brigáda na polích lubenského zemědělského družstva. V
pátek 15. dubna strávili dopoledne na čerstvém vzduchu a ještě si přitom pěkně protáhli svá těla.
Některé kameny byly opravdu obrovské! Fotky jsou k nahlédnutí na www.fotolubna.rajce.net .

Den Země v Sebranicích

Jak pomohli svému životnímu prostředí žáci prvního stupně?
S velkou odhodlaností a pílí se pustili do úklidu všeho, co do přírody nepatří.
Podívejte se, co bohužel lidé do svého okolí bezohledně odhodí a jak si děti skvěle vedly, a také v
galerii čtvrťáků, nebo 2.třídy.

Cyklistická soutěž

Schopnost řešit dopravní situace nebo zacházet s vozidlem je určitě náročnější, než jen v klidu
zapřemýšlet nad nějakým testem. O tom se mohli přesvědčit žáci 5. třídy na "praktické zkoušce" v
jízdách zručnosti. Ty se uskutečnily v Lubné a připravily pro naše řidiče kol hodně náročné úkoly,
se kterými se účastníci odvážně vyrovnávali. První výsledky byly neslavné, ale při dalším pokusu
už bylo radosti více. Podívejte se, jak bojovali.
A také žáci z druhého stupně si to užili.

Vrstevníci 2

V rámci boje proti nežádoucím společenským jevům se v 5. tř. uskutečnil program Vrstevníci, ve
kterém si děti budovaly, upevňovaly a ověřovaly vztahy mezi sebou, utvrzovaly se ve formách a
možnostech týmové spolupráce i způsobech řešení konfliktů. Několik fotografií ZDE.

Kulturně - historická exkurze v Poličce

Osmá třída se ve středu 13. dubna vydala do Poličky. Cílem cesty byla kulturně - historická
procházka po městě. Žáci kromě jiného navštívili rodnou světničku hudebního skladatele Bohuslava
Martinů a navštívili zachovalé hradby, které byly kdysi součástí středověkého opevnění města
Poličky. Fotky jsou k dispozici na adrese www.fotolubna.rajce.net .

Exkurze do Brna

Pátá a šestá třída putovaly vlakem do Brna. Program Astronaut v Planetáriu Brno nadchnul
všechny svou téměř virtuální realitou, umožnil jim pohlédnout na planety, sluneční soustavu i
vzdálený vesmír. Po odpočinkové prohlídce historické části města pak žáci pobyli v muzeu
Anthropos, kde se seznámili s historií vývoje člověka a ověřili si získaníé poznatky v pracovních
listech. Na závěr pobytu se občerstvili ve "Vaňkovce"
Snímky TADY. a nebo ZDE.

Za starého mocnářství

Ve středu 13. dubna navštívili žáci sedmé a deváté třídy regionální muzeum v Litomyšli. Kromě
prohlídky stálé expozice a zajímavé výstavy o drátenictví "Umění dráteníků kdysi a dnes", si také
zahráli interaktivní hru s názvem "Za starého mocnářství". Tato hra je součástí Kabinetu moderních
dějin a účastníkům umožní vyzkoušet si na vlastní kůži život, jaký by je čekal, kdyby se narodili v
Litomyšli v roce 1865, za vlády císaře Františka Josefa I. Hra žáky velmi zaujala, ale ještě více se
všichni pobavili na závěr návštěvy muzea, kdy měli možnost obléknout se do dobových kostýmů a
nechat se v nich vyfotit. Fotografie naleznete na adrese www.fotolubna.rajce.net .

Muzeum Litomyšl - umění dráteníku kdysi a
dnes

13.4. se děti vypravily do litomyšlského muzea na výstavu s názvem Umění dráteníku kdysi a
dnes. Žáci se seznámili historií drátenictví, viděli drátenické výrobky ze současné doby a nakonec si
sami vyrobili dárek pro maminky. Snímky naleznete tady.

Florbalový turnaj "O pohár ředitelky školy"

První dubnový čtvrtek 7. dubna patřil devátému ročníku florbalového turnaje "O pohár ředitelky
školy". Zúčastnilo se ho celkem 9 družstev florbalistů. Účast přijali hráči z Proseče, Dolního
Újezda, Jimramova, III. ZŠ Litomyšl, Masarykovy ZŠ Polička a samozřejmě starší i mladší žáci z
Lubné. A výsledek? Naši starší žáci obsadili vynikající první místo a mezi mladšími obsadilo naše
družstvo krásné druhé místo. Zvláštními cenami se mohou pyšnit i Jirka Hrůzek (nejlepší hráč v
kategorii mladších), Lukáš Kučera (nejlepší hráč v kategorii starších) a Tomáš Vomočil (nejlepší
brankář v kategorii starších).

Fotografie z turnaje jsou k nahlédnutí na adrese www.fotolubna.rajce.net a také ZDE .

Výzkum kouření mezi žáky 7. - 9. ročníku

V úterý 5. dubna proběhl na druhém stupni naší školy výzkum mezi žáky ze sedmé, osmé a deváté
třídy, jenž se zaměřil na kouření. Naše škola patří mezi 50 škol z celé republiky, které byly k
celosvětovému výzkumu vybrány. Několik snímků z celé akce si můžete prohlédnout na
www.fotolubna.rajce.net.

Noc s Andersenem

1.4. se děti zúčastnily akce pořádané knihovnou Noc s Andersenem. Jak tato noc probíhala se
můžete podívat ve fotogalerii.

Pokusy s měřením teploty vody

Přesvědčili jsme se, že lidské tělo i jeho smysly se dají velmi snadno ošálit. Další fotky.

Apríl ve čtvrté

Koukněte, jak žáci vyvedli paní učitelku. Shlédněte snímky ZDE.

Nejlepší čtenářská třída

Ve středu 30. března jsme byli v Městské knihovně Litomyšl na vyhlášení vítězů soutěže Nejlepší
čtenářská třída pořádané právě touto knihovnou.
A co myslíte, vítězem byla....
ČTVRTÁ TŘÍDA ZE SEBRANIC!... Na prvním místě se umístila 4. třída s celkovým počtem 47
přečtených knih a na druhém místě 3. třída s 42 přečtenými knihami. Všichni účastníci byli
odměněni drobnými dárky od pana starosty a knihovnic. Vítězové získali dort. Mňam.

První pomoc aneb 2. třída zachraňovala

Hodina prvouky ve 2. třídě se nesla v duchu první pomoci. Žáci si sami vyzkoušeli, jak ošetřit
drobná zranění. Foto zde.

V březnu ve ŠD probíhala dopravní výchova,

děti si vyrobily auta, ve kterých pak jezdily po škole. Neměly to ale tak snadné, během jízdy po
škole sbíraly kartičky s tajenkou a na dodržování značek a předpisů dohlížela policie. Podívejte se
na snímky.

Beseda s pracovnicí Linky důvěry

proběhla na druhém stupni naší školy ve čtvrtek 31. března. Jednotlivé třídy pobesedovaly s paní
Motlovou - pracovnicí Linky důvěry se sídlem v Ústí nad Orlicí. Žáci se dozvěděli zajímavé
informace o poslání a provozu Linky důvěry, na kterou se mohou obrátit všichni, kdo si neví rady
ve složité životní situaci, potřebují poradit či pomoci. Fotografie jsou k dispozici na adrese
www.fotolubna.rajce.net .

Stejně si je čistíme

i když v letošním roce nepřišly karty pro preventivní prohlídku u zubního lékaře (a
nevíme proč), stejně si zuby čistíme. Aspoň my v první třídě!!! Vyprávíme si o tom, jak se
to správně dělá i jak často je to potřeba.

Knihovna a informatika

Ve středu 30. března žáci 1. třídy navštívili dětské oddělení městské knihovny v Litomyšli. Kromě
prohlížení, vyprávění a listování knihami se děti seznámily s jejich hledáním, tedy, jak to udělat,
když si chci vybrat určitou knihu v té obrovské záplavě knih jiných. Kromě barev, štítků a čtení
názvů pomůže počítač. Více foto zde.

Objev svůj rytmus

V úterý 29. 3. 2016 proběhla v Sebranicích pro všechny žáky zajímavá akce. Žáci se seznámili v
hudebně-sociální programu s prastarou lidskou komunikací pomocí rytmu. Každý účastník obdržel
nějaký perkusivní hudební nástroj a stal se součástí jednoho společného hudebního tělesa. Postupně
se přidávaly a střídaly jednotlivé sekce pod řízením společného facilitátora. Závěr vyvrcholil ve hře
na boomwhackers. Další snímky uvidíteTADY.

Fandíme kolektivní zábavě
i když má svá rizika a rozhodně není klid.

Stále častěji se setkáváme s problémy vzájemné komunikace mezi dětmi.
Nedokáží samostatně vyřešit vztahy, spory... Jsou mnohdy příliš chráněni a opečováváni svými
dospělými. Vítáme proto, když využívají volného času a venkovních přestávek k společným hrám a
činnostem, kde si takové vztahy prožívají a formují. Podporujeme a upřednostňujeme kolektivní
zábavy před postáváním a zíráním do sinalých displejů jejich mobilních miláčků. Shlédněte, jak se
dokáží dobře bavit.

Veselé Velikonoce přeje družina

Ve školní družině jsme se na Velikonoce řádně připravovali. Podívejte se.

Návštěva Prahy a Národního divadla

V úterý 22. března podnikla osmá a devátá třída celodenní výlet do našeho hlavního města.
Základními body programu byla procházka starou Prahou a poté dvojí návštěva Národního divadla.
Při první z nich žáci absolvovali komentovanou prohlídku, ve které se dozvěděli důležité informace
o historii budovy divadla a prohlédli si interiéry vyzdobené výtvarnými díly našich předních umělců
19. století a při druhé navštívili divadlo večer, kdy zhlédli divadelní představení "Naši furianti".
Mezitím měli také možnost využít volného času k nákupu či odpočinku v obchodním centru
Palladium blízko Prašné brány. Fotografie z výletu si můžete prohlédnout na adrese
www.fotolubna.rajce.net .

Exkurze 5. třídy a Lubeniky do Prahy

5. třída se vypravila na exkurzi po památkách Prahy a cestovala s pěveckým sborem Lubenika,
který vystupoval na Staroměstském náměstí při velikonočních trzích. Svezli jsme se metrem,
navštívili Pražský hrad, katedrálu sv. Víta, basiliku sv. Jiří s pohřebištěm přemyslovských knížat,
Zlatou uličku i vězení v Daliborce, prošli jsme se po Karlově mostě a akci zdárně dokonali na
Staroměstském náměstí.

Další snímky v naší fotogalerii.

Přírodovědná soutěž - Litomyšl
Žáci 3. a 4. třídy z naší školy se v pondělí 21. 3 . zúčastnili litomyšlské soutěže Domu dětí a
mládeže v poznávání přírodnin.

Nejlepšího výkonu dosáhla ze 3. třídy Ilona Vítová a ze 4. třídy Vojtěch Nagy.

.

SCIO - Dovednosti pro život.

Naše škola se přihlásila do elektronického testování. Proběhlo v počítačové učebně v Lubné.
Výsledky
si mohou žáci prohlédnout pod svým jménem a přiděleným heslem, snímky ZDE.

Robinson - máslo a tvaroh
Když jsme při čtení Robinsona v páté narazili, jak se mu podařilo
vyrábět mléčné výrobky, museli jsme to také vyzkoušet. Podívejte,
co jsme si užili.

Přijímačky nanečisto

Stalo se již tradicí na naší škole každoročně pořádat pro žáky deváté třídy přijímací zkoušky
nanečisto. V pondělí 14. března si budoucí studenti středních škol vyzkoušeli, jak budou opravdové
zkoušky probíhat, aby je potom nic nepřekvapilo. Dopoledne si napsali test z matematiky a z
českého jazyka a odpoledne proběhl všeobecný pohovor před komisí. Nikdo z žáků již nemá z
přijímaček obavy a ty skutečné jistě každý zvládne na jedničku. Fotky k zhlédnutí jsou na
www.fotolubna.rajce.net

Když se zima zdrží

O velkých přestávkách se snažíme pobývat co nejvíce venku na čerstvém vzduchu. Když nám
zima nabídne příležitost, všichni se do ní nadšeně připojí. Další snímky ze sněhového řádění najdete
TADY.

Dopravní výchova - ta do jara patří
Pravidelně zařazujeme dopravní výchovu do vyučování.

IV. třída:

Naši čtvrťáci úspěšně získali osvědčení o svých znalostech pravidel dopravního provvozu v
podobě řidičských průkazů na kolo. Snímky.

III. třída

Ve dnech 16. února a 8. března 2016 proběhla ve třetí třídě akce s názvem Teorie dopravní
výchovy. V prvním bloku nám pan Odvárka povídal o dopravních značkách a o tom, jak se máme
bezpečně chovat na silnicích. Poznávat značky si žáci vyzkoušeli na interaktivní tabuli pomocí her.
Své znalosti si ověřili pomocí krátkého testu.
Druhý blok byl zaměřen na poskytování první pomoci. Žáci byli poučeni o krizových situacích v
silničním provozu a poskytnutí první pomoci. Také se podívali na video, jak si správně vybrat jízdní
kolo. V druhé hodině plnili zajímavé úkoly na interaktivní tabuli. Žáci se dozvěděli nové informace
a zopakovali si znalosti, které už znali z dřívějška.
další snímky ZDE.
Oblastní kolo ve florbalu mladších žáků (2. kolo), 4. 3. 2016
www.fotolubna.rajce.net

Nejen sedmáci si užívali
Žáci sedmé třídy a několik žáků z osmé a deváté třídy si prodloužili jarní prázdniny.Ve dnech
14.─19. února 2016 proběhl lyžařský výcvikový kurz naší školy v Čenkovicích. Počasí sice trochu
špásovalo, ale nás neodradilo od výuky lyžování a snowboardingu.

Žáci si postupně osvojovali základy lyžařských dovedností, pokročilí lyžaři a snowboardisté
zdokonalovali techniku jízdy a seznamovali se se současnými trendy moderního lyžování a
snowboardingu. Je třeba vyzdvihnout příkladné nasazení, vytrvalost, chuť učit se novým
dovednostem a radost z pohybu, která byla průvodním atributem celého pobytu. Celý lyžařský kurz
se nesl ve sportovním duchu a pozitivní atmosféře, kterou neotupila ani stoupající únava v jeho
závěru, a mnozí účastníci se již teď těší na příští zimu, až si se školou společně opět vyjedou na
hory. Několik záběrů ze svahu i z chaty můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Kdybych měl Korunu - korunu

V pátek 12.2.2015 proběhlo ocenění vítězných literárních prací na téma „ Kdybych měl korunu“.
Soutěž byla pořádaná Městskou knihovnou v Litomyšli k výročí narození Karla IV. Vítězové byli
následující:

3. třída: 1. místo Anežka Dvořáková, 2. místo Ilona Vítová, 3. místo Marie Drobná.
4. třída: 1. místo Vojtěch Nagy, 2. místo Kateřina Bartoňová, 3. místo Zuzana Lipavská.
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme.
Robinson - sůl

a kokosy

Při čtení Robinsona v páté jsme museli vyzkoušet zase nějakou
další věc.
Robinson si vyráběl sůl tak, že nosil ve skořápkách kokosových
ořechů mořskou vodu do skalních dolíků a nechával vysušit
sluncem.
My jsme zjistili, že když to necháme rychle vyschnout, je z toho
takový prášek, co se nedá ani pořádně nabrat. Navíc z dolíků na skále pěkně špinavý.
Když se to ale nechá pomalu odpařovat, nadělají se krásné krystalky.

A jak to bylo s těmi skořápkami kokosových ořechů, to si zase vyzkoušela děvčata. Žádná legrace

do toho udělat jen dírku. Ty krásné misky udělal tatínek pilkou.

Stříbro ve florbalu
Dne 9. 2. 2016 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili turnaje v malém florbalu v Dolním Újezdě.
Veronika Jiráňová, Dominik Flídr, Jakub Renza, Vojtěch Kárský, Ondřej Kopecký, David Svoboda,

Petr Kárský a Daniel Šmíd vybojovali krásné druhé místo.

další fotografie ZDE.
Pernštejni a husité
V pátek 5. února zavítali na naši školu herci z historické a divadelní společnosti Pernštejni z
Pardubic se svým představením o husitech. Herci žáky seznámili s dobou husitskou a předvedli jim
i způsob boje husitů s křižáky. Do děje byli částečně zapojeni i někteří z žáků a ti se pak mohli na
chvíli ponořit do hlubin středověku.
Představení se všem líbilo a to žákům ze stupně prvního:

i žákům z druhého stupně naší školy:

Další fotografie jsou k nahlédnutí zde:
http://skolalubnasebranice.rajce.idnes.cz
nebo na http://fotolubna.rajce.idnes.cz

Anglická konverzace

5. třída se cvičila v konverzaci. Žáci si přichystali ve skupinách svou restauraci. Téma tedy bylo
jasné - V restauraci.
Jejich výstupy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Mušketýři, aneb jak to opravdu bylo

28.1. si pátá třída v sále Kulturního domu Sebranice prohlédla, vyslechla a prakticky ozkoušela,
kdo to byli mušketýři, jak se v době třicetileté války změnilo vybavení i způsoby boje a dozvěděla
se i o sečných, bodných a palných zbraní té doby. Během celé prezentace získávali žáci za své
poznatky, postřehy a úvahy cenné groše, které na závěr zhodnotili. Užili si to zejména kluci. Na
závěr pak ve skupinách vypracovali i pracovní list.
Podívejte se, jak si vedli.

Kalčo

Stolní fotbal je o přestávce velmi oblíbenou hříčkou. Zakoupili jsme ho za peníze se sběru papíru
a je stále využíván.

Užili jsme si kouzelníka

Před pololetkami jsme se náramně na prvním stupni naší školy pobavili s kouzelníkem panem
Krejčím. Nechal nás hádat, smát se, kouzlit a pěkně vyřádit. Jen se podívejte na Další fotografie.

Den před pololetními prázdninami na druhém
stupni

28. ledna, v den vydávání pololetního vysvědčení, se na naší škole neučilo. Žáci druhého stupně si
čtvrteční dopoledne užili jinak, než ve školních lavicích. Sedmáci se vydali do Litomyšle, aby si
zahráli svůj oblíbený bowling a zbylé tři třídy strávily dopoledne na zimních stadionech v Litomyšli
a Poličce. Zlatým hřebem programu, jak v Poličce, tak v Litomyšli, bylo rozdání pololetního
vysvědčení. Pro některé podnět k oslavě, pro jiné podnět k zamyšlení, co všechno udělat pro to, aby
vysvědčení na konci školního roku bylo lepší. Fotografie z třídních akcí můžete zhlédnout v naší
fotogalerii na adrese ww.fotolubna.rajce.net

Proběhl zápis žáčků do 1. třídy
Ve středu 27. 1. proběhl v naší škole zápis prvňáčků. Tentokrát si ti malí pohráli s Mimoni.

Podívejte se na další snímky TADY.
Zápis není ukončen.
Pro větší množství nemocných dětí bude vypsán dodatečný náhradní termín.

Jak se žije Popelkám
Při opakování přírodovědy jsme si ve 4. třídě zahráli na Popelky. Skupiny třídily obilniny a
luštěniny. Ani nám to dlouho netrvalo. Na ples by se asi dostali všichni...

Několik snímků najdete ještě ve fotogalerii

1. místo halová kopaná

Naši starší žáci se zúčastnili 21. 1. 2016 oblastního kola halové kopané v Dolním Újezdu, v němž v
konkurenci škol ZŠ Dolní Újezd a III. ZŠ Litomyšli obsadili 1. místo a postoupili do okresního finále.
Snímky

Podnebné pásy v pětce.
Podnebné pásy, aneb "Už to někdo tady zkoušel, my bysme to udělali taky." Model naší planety
s vyznačenými podnebnými pásy.

Další obrázky najdete TADY.

Floorbal - jako vítězové

Starší žáci II. stupně postoupili jako vítězové oblastního i okresního kola do krajského finále
soutěže, které se konalo ve svitavské hale Na Střelnici. Konečné 4. místo sice nepřineslo postup do
republikového finále, nicméně je velkým sportovním úspěchem naší školy.
fotografie

Spousta Tří králů ve škole

Nevěříte? O to se postarali žáci 2. třídy. Podívejte se tady

Sbírka na Tři krále
se koná v sobotu 9. 1. 2016.
Sejdeme se v Lubné u Obecního úřadu.

.

Aktivní členy čeká překvapení v neděli 7.1.2016

Besedování

Ten poslední den ve škole tráví děti různými činnostmi, čtvrťáci měli svou vánoční
besídku.

Zprávy z naší mateřské školky
Před Vánoci potěšíme přáníčky a drobnými dárky lidi z našeho okolí, které
navštívíme, zazpíváme a předneseme jim koledy.

Podívejte se na další snímky.

Předvánoční čas na druhém stupni

Poslední dva školní dny v letošním roce se na naší škole neučilo! S blížícími se
vánočními svátky si děti navodily slavnostní atmosféru ještě dřív, než skutečně
nastala. A tak si každá třída užila čas po svém.
Podívejte se, jak se hrály různé hry, připravovalo se sváteční pohoštění, sledovaly
filmy,

ale rozdávaly se i dárky a někdo se dokonce nedokázal ze školy ani vzdálit,
takže v ní i přespal :-) Zkrátka, každý si předvánoční čas ve škole vychutnal dobře.
Všechny fotky si můžete prohlédnout na adrese www.fotolubna.rajce.net

Muzeum Advent

Děti z mateřské školy jsou zvídavé a rády získávají nové informace. Proto čas od
času přijmeme pozvání do Muzea v Poličce. Letos se děti dozvěděly o zvycích v době
adventu a vyrobily si vánoční ozdobu.
Podívejte se na další snímky.

Projektový den v Sebranicích

V pondělí 21. 12. 2015 se žáci prvního stupně soustředili na vánoční zvyky v jiných zemích. V
rámci projektu se každá třída seznámila s neznámou zemí, a potom je prezentovala před dalšími
třídami, Děti si vyzkoušeli jazyk, naučili se píseň, ochutnali tradiční pokrm a soustředili se na
zejména na vánoční zvyky. Úspěšný průběh naleznete na stránkách naší galerie.

Hodina chemie v 9. třídě
Co to je?

Poslední hodina chemie roku 2015 v 9. třídě se nesla v duchu experimentů či pokusů, jak kdo
chce.
Funkce laboranta jsem se s chutí ujal já. Doma jsem si připravil všechny dostupné suroviny. Ve
škole mně ještě paní učitelka Kysilková namíchala jodid draselný (KI), dala ethanol (C2H6O) i
30% peroxid vodíku (H2O2).
Prováděly se tři pokusy – sloní pasta, faraonovi hadi a létající pytlík od čaje.
Sloní pasta se skládá z 30% peroxidu vodíku, jodidu draselného, jaru a barviva (použita tuš).
Reakce je následující 2H2O2 → 2 H2O+O2.
Na přípravu faraonových hadů je potřeba cukr krupice (sacharóza), jedlá soda (Na2CO3 . 10H2O),
ethanol, nehořlavý materiál (popel nebo písek).
Ve třetím pokusu se u provázku rozstříhne sáček (Apotheke, Teekanne), vysype se obsah, rozloží se
a zapálí. Sáček začne hořet a na samém konci vzlétne do výše cca 1,5.
Myslím, že se pokusy vydařily, až na faraonovy hady, kteří nebyli dlouzí, jak jsem očekával.
Martin Břeň, 9. třída
No, to se děly věci. Podívejte se na další snímky do naší fotogalerie.

Pracovní dílna v MŠ
Velice příjemné jsou i chvíle, které děti tráví společně se svými nejbližšími a společně vytvářejí.
Vznikají krásné a nápadité výrobky.

Podívejte se na další snímky.

Divný pokus
V páté třídě jsme zkusili zvláštní pokus.
Vypadalo to jako kouzlo. Snad jsme se měli vsadit, že to nikdo nedokáže....
Jak dostat vajíčko do láhve, když se nesmí rozmáčknout?
Nebo se ho dokonce nikdo nesmí ani dotknout?
Že to nejde?

Podívejte se na video, jak se to dá zařídit.

Dívky ze 6. a 7. třídy pekly

Vánoce se blíží a zkušenosti se hodí. Podívejte se na výsledky.

Exkurze na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí

V pátek 18. prosince se žáci osmé a deváté třídy vypravili do Ústí nad Orlicí za účelem návštěvy
Střední školy automobilní. Byl pro ně připraven velmi zajímavý program. Nejen, že si prohlédli
školu a místo praktické výuky, ale měli též možnost vyzkoušet si jízdu na trenažéru, ověřit si své
znalosti z pravidel silničního provozu formou dopravního testu nebo se pokusit zdolat
horolezeckou stěnu, kterou mají studenti školy k dispozici. Fotky najdete na adrese
www.fotolubna.rajce.net

Zdobení perníčků v mateřské školce
K Vánocům patří i voňavé perníčky. Letos nám s jejich zdobením pomohla cukrářka p.
Taberyová. A děti zdobily a zdobily…

Podívejte se na další snímky.

Beseda se starostou Lubné

V pondělí 7. prosince se žáci 8. a 9. třídy sešli se starostou Lubné panem Chadimou a společně
pobesedovali o současné situaci v obci a jejích plánech do budoucnosti. Fotky z besedy jsou ke
zhlédnutí na www.fotolubna.rajce.net

MŮZY v Sebranicích
Čtvrťáci vybalili svoje kompetence a na pátek 18. prosince si skvěle
připravili vánoční soutěž ve vymýšlení a říkání básniček.
Sepsali pravidla soutěže, protože si ji sami nejdříve zkusili, napsali na
počítači pozvánky a roznášeli je po škole. Postarali se o mikrofony a
zvukovou sestavu, nábytek i pomůcky. Sestavili porotu, bodování,
stanovili den a hodinu, vymysleli plakát, navrhli a vytiskli diplomy. No
prostě všechny překvapili svým jednáním a vystupováním i šikovností.

Samotná soutěž probíhala velmi hladce a také soutěžící velmi překvapili vtipnými rýmy. Jenom
porota to měla opravdu těžké, vůbec jsme jí nezáviděli, když vybírali vítěze. A nebylo to
spravedlivé. Vyhrát by měli všichni, co s tím měli něco společného.
Podívejte se na snímky.
Čtvrťáci DĚKUJEME.
Tady si můžete přečíst soutěžní práce. Některé jsou opravdu vydařené kousky.

Stavební slohy RENESANCE BAROKO

V páté třídě si v rámci dějin národa vytváříme přehled o stavebních slozích. Vypravili jsme se na
litomyšlské náměstí, abychom měli ten správný materiál pro práci. Ve skupinách jsme si vybrali
nějaký sympatický dům, který mohl být renesanční, nebo barokní a snažili jsme se ho nakreslit. S
jakým zaujetím a výsledky jsme se snažili, to uvidíte TADY.

V knihovně
Pátá třída si v pátek 11. 12. pobesedovala v Městské knihovně Litomyšl o Humoru v literatuře. Po
několika ukázkách se povídalo, zkoušeli jsme, jak by příběhy mohly pokračovat, nebo jsme
vymýšleli své vlastní.

Zahráli jsme si také ve skupinách zajímavou hru. Potom si děti mohly vybírat z nabízených knih a
dopoledne uplynulo jako voda. Některým se opravdu nechtělo už skončit, tak se začetly. Podívejte.

RYTÍŘ Z NOSU - VÝSLEDKY
Hurá, soutěž je konečně u konce a nedopadli jsme tedy vůbec špatně. Obsadili jsme

7. místo z celé republiky,
a vybojovali jsme si nikoliv vysněnou tabuli interaktivní, nýbrž tabuli
magnetickou. I ta se bude hodit.
DĚKUJEME VŠEM příznivcům, kteří nám při hlasování ochotně vypomohli.

Mikuláš v MŠ
Každý rok nás navštíví v MŠ Mikuláš. Někdy s čerty, jindy sám. Letos si vzal na pomoc dva
roztomilé andílky.

Podívejte se na další snímky.

Návštěva obecního úřadu

Třeťáci si zašli ve středu 2. 12. na Obecní úřad v Sebranicích..
Paní Kučerová nám ukázala kroniky obce, školy, farnosti a pobesedovala s námi o tom, jak jsou
kroniky důležité a jak se s nimi pracuje. Největší zájem byl v kronikách obce o Vítání občánků, kde
všichni hledali své známé, příbuzné, nebo dokonce sami sebe. Nabízíme snímky.

Čertovská diskotéka

v pátek 4. 12. pokračoval čertovský rej i ve školní družině. Prohlédněte si další naše čertiska
TADY

A už tu byli čerti?
ptali se trochu roztřeseným hlasem někteří žáci prvního stupně školy v Sebranicích...

Mikuláš, čerti a andělé v naší škole
V pátek 4. prosince navštívila naši školu vzácná návštěva - Mikuláš si s sebou přivedl skupinku
neposedných čertů a tři krásné anděly. Společně navštívili všechny třídy na prvním i druhém stupni,
pokárali méně poslušné děti a pochválili hodné a nakonec rozdali malou sladkou odměnu. Jak
návštěva v jednotlivých třídách probíhala, si můžete prohlédnout na www.fotolubna.rajce.net.

Vystoupení Lubeniky

Srdečně zvou členové pěveckého sboru i sbormistr na
Vystoupení v neděli 6.12.2015 v 14:00 hodin Zámecké návrší v Litomyšli

Kvak kvak
v pátek 27. 11. se ve školní družině utkali SKOKANI ! Děti soutěžily ve fyzické zdatnosti,
tentokrát ve výdrži při skákání přes švihadlo. Otřásaly se stropy a duněly chodby. Podívejte.

Učíme se nakupovat,
aneb finanční gramotnost s Vánocemi i návštěva prvňáků v litomyšlské městské knihovně.

V knihovně proběhly předvánoční dílny. Děti samy pracovaly. Za každý výrobek museli žáci
ovšem zaplatit, sice nepatrný obnos (2 Kč), ale museli řešit problém, na co ještě peníze mají, a
vybírat, co vše chtějí. Bylo velmi poučné a těžké, protože někteří se nedokázali vůbec rozhodnout.
Snímky najdete TADY.

Florbalové vítězství

v pondělí 30. 11. 2015 naši starší žáci zvítězili v okresním finále přeboru základních škol ve
florbalu ve svitavské hale Na Střelnici a tím se kvalifikovali do krajského finále soutěže, které
proběhne dne 14. 1. 2016 opět ve Svitavách.

Zase zkoumáme

V přírodovědě 5. třídy si skupiny žáků vybraly otázky, jak dokázat, že jsou v půdě: vzduch, voda,
jíl, humus, zbytky původní hornny.... Každá si vymyslela hypotézu a tu se pak snažila prokázat. A
docela se jim to podařilo. Svůj důkaz pak před ostatními předvedli. Podívejte, jak to probíhalo...
(fotografie pořídila paní Novotná).

Ve školce cvičíme
Každý den je nezbytné si protáhnout tělo a to i tehdy, když jsou u nás na praxi studenti VOŠ a
SPgŠ Litomyšl.

Podívejte se na další snímky.

Hráli jsme si s češtinou
Ve druhé třídě si žáci s chutí zahráli na slova nadřazená nebo podřazená a nakonec se spojili ve

slova souřadná. A co si všechno užili uvidíte na fotografíích.

Den otevřených dveří
v pátek 27. 11. 2015 problěhl na naší škole den otevřených dvěří, kdy rodiče mohli sledovat
sledovat své ratolesti v akci.

Další snímky získáte po klepnutí na obrázek.

Narozeniny ve školce
S dětmi všichni prožívají „narozeninový den“. Kamarádi dostanou sladkou odměnu, většinou
kupovanou, ale najdou se i velice šikovné a tvůrčí maminky. Pak chutná dvojnásob.

Další snímky.

Výběr středních škol a učilišť
V rámci volby budoucího povolání se žáci deváté třídy během podzimu zaměřili na výběr středních
škol a učilišť, kam mohou po ukončení základního vzdělání nastoupit. Reprezentanti jednotlivých
škol jezdili za budoucími studenty k nám do Lubné nebo žáci sami navštívili různé školy v blízkém
či vzdálenějším okolí. Seznámili se tak se vším, co jednotlivé školy studentům nabízejí.

Fotky z několika náborů jsou uloženy na adrese www.fotolubna.rajce.net

(Před)vánoční vyrábění na druhém stupni
Nastala doba adventu a pomalu se připravujeme na Vánoce. Než však nastanou,věnujeme se v
předvánoční době zhotovování nejrůznějších výrobků, které nám čas čekání zpříjemní a snad i
trochu zkrátí. Děvčata ze šesté třídy vyráběla při pracovních činnostech voňavé kávové adventní
věnečky a žáci sedmé třídy se věnovali při jedné z hodin výtvarné výchovy vystřihování, lepení a
barvení čertů.

Fotografie k nahlédnutí naleznete na www.fotolubna.rajce.net

Vyhodnocení soutěže časopisu ABC,
která se jmenovala
KUPA PAPÍRU:
No, nevyhráli jsme a dalo se to čekat. Na druhé straně uvažte, že z 151 škol včetně těch velkých a
mamutích jsme skončili 44. Přičemž první ZŠ Mánesova
Otrokovice měla 40 312 kg, 2. místo (ZŠ Holešov) 31
770 kg, třetí ZŠ Pražská měla 29 180 kg, a my 10 690Kč.

Beseda s knihovnicí

V pátek 20.11. 2015 se ve třídách na prvním stupni v Sebranicích konaly besedy s knihovnicí.

Fotografie najdete ZDE.
DĚKUJEME DĚTEM ze školní družiny, které se soutěže zúčastnily. Jejich všechny obrázky
uvidíte TADY.

RYTÍŘ Z NOSU - hlasujte prosím
Vážení rodiče a žáci,
Školní družina se rozhodla zapojit do soutěže Rytíř z Nosu, která s týká prevence onemocnění. Rádi
bychom získali některou z pěkných cen. Proto se na Vás obracíme s prosbou o Vaši pomoc.
Poskytnete nám ji tím, že nás podpoříte a budete hlasovat pro obrázky umístěné na internetových
stránkách www.rytirznosu.cz.
Jak na to? (Následuje hodně podrobný návod na postup)
1. www.rytirznosu.cz
2. vpravo dole je okénko pro rodiče, klikněte na něj

3.
4.
5.
6.

vlevo dole je okénko registrace, klikněte na něj
uvedete jméno, příjmení, váš kontaktní e- mail, heslo a potvrzení hesla
a souhlasím s pravidly soutěže
vypíše to, registrace proběhla úspěšně, na váš email byl zaslán aktivační kód, po aktivaci
účtu se budete moci přihlásit
7. přihlaste se tedy na svůj e-mail, klikněte na čerstvě doručený e-mail od Rytíře z nosu
8. vyzve Vás k dokončení registrace
9. po kliknutí na tento odkaz přejdete na webové stránky, kde vám oznámí potvrzení registrace,
Váš účet byl aktivován
10.Přihlásíme se na stránky: Vpravo nahoře se přihlásíte tím, že uvedete e- mail a heslo, které
jste zadávali při registraci
11.Hlasovat nyní
12.i pro školy
13.Vyberte školku
14., Lubná
15.zkontrolujte si, zda je to OPRAVDU NAŠE škola
16.Zobrazit galerii
17.hlasuj pro některý z obrázků v dané kategorii (3 různé kategorie)
18.nezapomeňte se odhlásit
Děkujeme za spolupráci
ŠD.

Exkurze na SŠZaT v Litomyšli

V pátek 13. listopadu se žáci osmé a deváté třídy vydali do Litomyšle, aby si prohlédli Střední školu
zahradnickou a technickou. Každoročně se sem hlásí několik absolventů naší školy, a tak ani letos
nemohla chybět na seznamu středních škol, které naši žáci v rámci volby budoucího povolání
navštívili. Momentky z prohlídky školy si můžete prohlédnout na www.fotolubna.rajce.net .

DoReMi
V pondělí 2. listopadu se ve školní družině konala oblíbená hudební soutěž DoReMi. Účast dobrá,
celkem se přihlásilo 14 účastníků. Ti předvedli své hudební a často i pohybové dovednosti. Jako
porotci přijali pozvání mimo jiné i naši bývalí zaměstnanci Marie Dřínovská a Ludmila Kulhavá.
Jak to dopadlo se soutěžícími:
z 1. třídy vyhrál Martin Němec.
ze 3. třídy to byl Vašík Bulva.
ze 4. třídy Kateřina Bartoňová.

Další snímky shlédněte ZDE.

Jaká jsou čísla a údaje o sběru
S B Ě R PA P Í R U
Třída Průměr
Kč

Pořadí

říjen 2015

Celkem kg

Celkem

na žáka
1.

38,7

8.

1 006

2 012,-

2.

47,4

5.

1 326

2 652,-

3.

36,9

9.

737

1 474,-

4.

58,3

3.

1 050

2 100,-

5.

75,5

1.

1 660

3 320,-

6.

64,2

2.

1 283

2 566,-

7.

54,6

4.

873

1 746,-

8.

46,9

6.

845

1 690,-

9.

45,8

7.

825

1 650,-

Mateřská škola Lubná
Škola Lubná

35

70,-

1 027

2 054,-

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem

10 667

21 334,-

Ve školce odpočíváme
Po náročném dopoledni následuje zasloužený odpočinek.

Snímky.

Projekt Robinson - suchary
V literární výchově a společné četbě s oblibou páťáci zkoumají knihu Robinson Crusoe a
postupně vytváří a zpracovávají své nápady do projektu. Kreslíme ilustrace, diskutujeme,
experimentujeme.

Tentokrát jsme pátrali, co jsou to námořní suchary, no a pak jsme je zkusili podle receptu z
internetu vyrobit. (Děkujeme za podporu a toleranci školním kuchařkám.)

Takhle to celé probíhalo: další snímky.

Plavecká výuka
Umět plavat patří bezpochyby k tělesným dovednostem, proto dává naše škola tak velký důraz na
plaveckou výuku na prvním stupni.

Takhle plavali žáci druhé a páté třídy.

Třetí třída na výpravě
Žáci třetí třídy se loučili se svou paní učitelkou Preclíkovou a vypravili se do Poličky.
Potrápili tělo a zabruslili si,

Zde můžete uviodět další obrázky.
Ale také vystoupali na věž kostela a navštívili světničku Bohuslava Martinů.

Spousta snímků z kostelní věže.

Zpravodajství ze školky
9.10 Divadlo Jójo
Jednou za dva měsíce se těšíme na pohádku známého divadélka. Vždy něčím novým překvapí.

Několik snímků.

Výtvarný kroužek
Děti rády tvoří a tak se mohou „vyřádit“ i na výtvarném kroužku.

Jak jsme tvořili.

Plavání

Každoročně se děti zúčastňují plaveckého kurzu na bazéně v Poličce. Je vidět, že se vody nebojí a
jsou šikovné.
Fotografie

Ve školce si především hrajeme…

Podívejte se.

Dopravní hřiště pro páťáky

Každoročnějezdí naši žáci na lekce dopravní výchovy i praktické jízdy na dopravní hřiště v
Poličce. Tentokrát nám sice počasí nepřálo, ale zvládli jsme to skvěle.
Podívejte.

Potopa ve čtvrté

Ano, ve čtvrté třídě se ulomil 21. 10. vodovodní kohoutek nad umyvadlem. To byla ale událost.
Gejzír vody spustil jekot po celé škole a vyhnal čtvrťáky na chodbu. Stříkalo to až na protější stranu
třídy. Ještě že se podařilo otočit hlavním uzávěrem vody. Prakticky jsme si procvičili chování osob
za rizikových situací :-D.
Jak probíhalo sušení se podívejte TADY.

Zkoumáme dřeviny
Na přírodovědu ve čtvrté třídě žáci nosí spousty přírodnin. Tentokrát jsme zkoumali dřeviny.

Další pár snímků.

Podzimní výtvarné hrátky

Ve výtvarně praktických činnostech jsme si zařádili s mechem a rosltinami. Podívejte, jak se
nám dařilo.

Přírodověda - kovy
V přírodovědě rádi experimentujeme a zkoumáme. Takhle jsme v páté zkoumali kovy.

Pokud Vás zajímají snímky, podívejte se SEM.

Podzimní sběr papíru
Sběr papíru je tu zase! Ve dnech 19. až 22. října mohli žáci na prvním i druhém stupni přinášet do
školy starý a nepotřebný papír či karton a v pátek 23. října byl za pomoci páťáků a deváťáků
naložen a odvezen do sběrných surovin.

Jak probíhal proces nakládání v Lubné můžete zhlédnout na fotografiích uložených na adrese
www.fotolubn.rajce.net
To byla opravdu KUPA PAPÍRU v Sebranicích...
Jak se postupně plnily místnosti v Sebranicích se můžete podívat TADY.

Začíná SBĚR PAPÍRU.
od pondělí 19.10. 2015 do čtvrtka 22.10.2015
a to každý den od 7:00 do 16:00 hodin.

Zapojili jsme se také do celostátní soutěže časopisu ABC s
názvem:

ABC Kupa papíru
která je zaměřena na ochranu přírody.

Prezentace o Londýnu na prvním stupni
V pátek 2. října si Evropský den jazyků připomněly i děti na prvním stupni. Přijeli k nim na
besedu žáci z druhého stupně, kteří se zúčastnili zářijového zájezdu do Londýna.

Poutavé vyprávění o svých zážitcích z hlavního města Velké Británie doplnili též ukázkami
fotografií známých míst, která navštívili, ale i fotkami rodin, u nichž bydleli. Děti si mohly dokonce
prohlédnout pravé britské bankovky a mince a "ohmatat" si některé z dominant londýnských ulic,
jako např. dvouposchoďové autobusy zvané double-decker. Miniaturní křiklavě červené telefonní
budky, poštovní schránky či již zmíněné "double-deckers" si totiž skoro každý přivezl jako
suvenýr. Dětem i pedagogům z prvního stupně se vystoupení velmi líbilo. Svědčily o tom mnohé
dotazy, které na účastníky zájezdu měli. Fotografie z návštěvy na prvním stupni i ze samotného
Londýna najdete na adrese www.fotolubna.rajce.net

Druháci na dopravním hřišti

Nutnost vyznat se v dopravní situaci, neriskovat a chovat se správně i předvídatelně se nedá
naučit z obrázků, nebo výkladu. Proto naše škola využívá všechny nabídky k účasti na dopravní
výchově v praxi. Ve středu 30.9. 2015 navštívili poličské hřiště druháci. Podívejte se na několik
snímků.

Evropský den jazyků
Letos jsme si Evropský den jazyků na druhém stupni připomněli prezentací o Londýně, kterou pro
ostatní, jež se zájezdu nezúčastnili, připravili žáci sedmé, osmé a deváté třídy. Vyprávěli o svých
zážitcích a dojmech z cesty, která se uskutečnila ve dnech 12. - 18. září. Fotografie z akce naleznete
na www.fotolubna.rajce.net

Běhám, běháš, běhá
Běh je intenzívní sport a zároveň jeden z nejlevnějších, co se týká výbavy. Jsme rádi, že u nás má
dobré zázemí. Žáci z naší školy si zajeli do Litomyšle, kde se účastnili oblastního kola přespolního
běhu.

V kategorii žáci I. zvítězil Jiří Mokrejš následován Damiánem Klejchem, v kategorii žáci II.
vybojoval druhé místo Ondřej Kopecký a třetí byl Daniel Brabenec. Ale i v kategorii žáci III.
obsadil 1. místo náš Jan Vostřel a místo 3. Jan Kyselý.
Snímky spatříte TADY.

Výlet do Londýna
Na prahu nového školního roku se někteří žáci a žákyně druhého stupně naší školy vydali na
téměř týdenní výlet do Velké Británie. Cílem bylo hlavní město - Londýn. Početnou skupinu
výletníků tvořili přihlášení žáci deváté, osmé a sedmé třídy.

Během pobytu se žáci vždy dopoledne zúčastnili kursu angličtiny, v jehož závěru získali certifikát
o jeho absolvování a odpoledne se věnovali zajímavým místům Londýna. Společně jsme navštívili
nebo si jen prohlédli zvenku Westminsterskou katedrálu, vyhlídkové kolo zvané London Eye,
Buckinghamský palác, Trafalgarské náměstí, Přírodovědné a Námořní muzeum, Tover a Tover
bridge, Královskou observatoř v Greenwichi, nultý poledník, Wembley - druhý největší stadion v
Evropě a spoustu dalších zajímavých míst.
Prohlédnout fotky z naší bohaté fotogalerie si můžete na adrese www.fotolubna.rajce.net

Hrajeme a opakujeme si

Tradičně oblíbeným způsobem opakování a procvičování je desková hra ve skupině. V 5. třídě
jsme si takhle několikrát opakovali učivo z loňské přírodovědy.
Další snímky TADY.

Těšíme se do družiny

Školní družina v budově I. stupně Sebranice se rozrostla. Mezi dětmi má družina takovou oblibu,
že se mnohým nechce odtud domů. Nás to také těší. Děti si rády hrají a přitom se učí vzájemné
snášenlivosti, schopnosti se domluvit a řídit se domluvenými pravidly. Věci tolik důležité v dnešní
společnosti.Podívejte se SEM.
Zvětšil se významně počet dětí až na čísla kolem 50. Takové množství zájemců se i do nových
podkrovních prostor prostě nemůže vejít. Museli jsme tedy inovovat i bývalé prostory.

Dalších pár SNÍMKŮ.

Slavnostní zahájení nového školního roku
Letní prázdniny skončily a my stojíme na prahu nového školního roku. Jaký bude? Doufejme, že
úspěšný pro žáky, učitele, rodiče i zaměstnance školy. Ve fotogalerii na adrese fotolubna.rajce.net si
můžete prohlédnout snímky z jeho slavnostního zahájení v Sebranicích.

UPOZORNĚNÍ:K

pátku 28. srpna 2015 byly aktualizovány pouze rozvrhy,
třídní učitelé a seznamy žáků pro nový školní rok2015/2016.Ostatní dokumenty
budou aktualizovány postupně..

POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO
ROKU

S sebou si vezměte dobrou náladu i dobré vychování. Poraďte se s rodiči, zda půjdete příští den na
oběd.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

k veřejné zakázce malého rozsahu:
„Zahraniční vzdělávací zájezd pro projekt OPVK“
klepnutím na odkazy jsou přístupné jednotlivé dokumenty

Výzva
Specifikace předmětu plnění
Příloha 1 Krycí list nabídky
Příloha 2 Čestné prohlášení
Příloha 3 Čestné prohlášení k PPP
Příloha 4 Smlouva
Dokumenty v editovatelné formě.

